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My działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu skierniewickiego 
uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Informacyjnym w dniu 26 stycznia 2013 r., 
po szczegółowym zapoznaniu się z Obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych wyrażamy dla tego projektu pełne poparcie. 

Propozycje zawarte w obywatelskim projekcie ustawy o ROD uwzględniają wszystkie 
wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Jednym z bardzo ważnych rozwiązań, jest wprowadzenie pełnej swobody zrzeszania się, 
dające działkowcom i ogrodom w tym zakresie prawo do podejmowania samodzielnych decyzji. 

Obywatelski projekt ustawy o ROD chroni prawo działkowców do działki i własności 
zarówno altan i nasadzeń, jak również zapewnia zwolnienia podatkowe. 

My działkowcy zebrani 26 stycznia 2013 r. na Otwartym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 
Informacyjnym powiatu skierniewickiego sprzeciwiamy się kategorycznie propozycji do ustawy 
opracowanej przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Stanisława 
Huskowskiego, z której treści wynika likwidacja pozarządowej organizacji działkowców i 
przejęciu jej majątku przez gminy lub państwo. Nie do przyjęcia jest także, przejęcie 
zarządzania ogrodami bezpośrednio przez właściciela terenu lub narzucanie działkowcom 
zarządcy, jak też konieczność przebudowy altany w ciągu 10 lat. 

Propozycja posłów PO to pozbawienie działkowców praw nabytych, niewspółmierne 
obciążenia finansowe ludzi o niskich dochodach, dla których działka jest ważna pomocą 
ekonomiczną i inne rozwiązania, które zmierzają do rozbicia ruchu ogrodnictwa i likwidacji 
ogrodów. 

Niepokoi nas zatem fakt, że zmuszeni bylibyśmy do likwidacji tego co przez pokolenia 
budowano, to jest do rozbiórki altan i zastąpienie ich „wozami Drzymały". Zgodnie z 
konstytucją RP przepisy nie mogą działać wstecz, dlatego też należy zaakceptować prawnie 
zastany stan na dzień wejścia w życie nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Nie akceptujemy również projektu skierowanego do Sejmu RP przez posła Andrzeja Derę w 
imieniu Solidarnej Polski. Projekt ten nie rozwiązuje problemów wskazanych w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Treść projektu wykazuje brak znajomości wieloletniej tradycji i 
wypracowanych rozwiązań w naszym ogrodnictwie. 



Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że ustawodawca w nowych 
uregulowaniach prawnych winien zapewnić ochronę prawna działkowców. 

Tę ochronę prawną, o której mówiTK gwarantuje obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Projekt ten spełnia oczekiwania działkowców i daje gwarancję na 
niezakłócony rozwój ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. 

Wobec powyższego w pełni popieramy rozwiązania przyjęte w Obywatelskim Projekcie 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Zwracamy się z apelem do Pana Marszałka i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o 
poparcie w uchwalenie przyjętego projektu Obywatelskiego o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 

z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 

W imieniu działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu 
skierniewickiego 

4. Ignacy Strączyński - Prezes ROD im. M 

3. Józefa Wrzodak - Prezes ROD „ Piecza 

2. Stanisław Kotynia - Prezes ROD im F. ł 

6. Halina Kapelusz - Prezes ROD im. W. F 

1. Helena Wojna - Prezes ROD „Konwalia 

5. Janusz Matuszewski - Prezes ROD im. 


